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Анотація 

українською:  

Мaгiстeрськa роботa нa здобуття квaлiфiкaцiї мaгiстрa зi спeцiaльностi 

133. «Гaлузeвe мaшинобудувaння», кaфeдрa облaднaння хaрчових тeхнологiй  

Тeрнопiльський нaцiонaльний тeхнiчний унiвeрситeт iмeнi Iвaнa Пулюя, 

Тeрнопiль, 2020. 

Робота складається з пояснювальної записки  103 ст, та графічної 

частини 7 листів . 

У магістерській роботі розглянуто шляхи інтенсифікації відділення  

соку  з ягід калини та обладнання для відтиску. Зроблено аналіз обладнання 

для відтиску соку. Проведені теоретичні дослідження компресійно – 

фільтраційних характеристик  ягід калини, встановлені графічні залежності 

коефіцієнта фільтрації та питомого опору фільтрації від тиску, встановлені 

оптимальні параметри процесу відтиску, запропоновано конструкцію 

модернізованого пресу для відтиску та проведені основні розрахунки.  

Вирішені питання охорони праці та техніки безпеки. 
 

 
 

 

англійською:  

 
 

Master's thesis for the qualification of a master in the specialty 133. "Industrial 

Engineering", Department of Food Technology, Ternopil, Ternopil region. 

The work consists of an explanatory note of Article 103, and a graphic part of 7 

letters. 

The master's thesis is devoted to an optimization of the process and equipment 

for viburnum berries juice extraction by pressing. An analysis of the equipment for 

juice extraction was carried out. The compression - filtration characteristics of 

viburnum berries were studied and the relationship between the filtration coefficient 

and specific resistance of filtration was established. The optimal parameters of 

pressing process were established. An optimized design of the press and basic 

calculations were presented. Standard operating procedures and safety have been 

discussed. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


